
Zasedání rady města  

 Číslo:             5/2022 
 Datum:          30. 11. 2022  
Usnesení - upravená verze pro zveřejnění 

 

Rada města   s ch v a l u j e  : 

 

1. Odměny pro členy SDH a JSDH Kladruby za rok 2022 dle přiloženého seznamu včetně odměny 
ve výši 3.000,- Kč pro členy, kteří mají odpracováno za rok 2022 více než 250 hodin (tyto dvě 
odměny se sčítají) 

2. Výpůjčku společenské místnosti ve Vrbici č.p. 19 a to dne 14. 01. 2023 od 18:00 hodin 
za účelem pořádání valné hromady SDH Vrbice. Žadatel – J. K., Stříbro 

3. Poskytnutí věcných darů pro dárce krve oceněného Zlatým křížem 3. Třídy (80 odběrů) - 1x 
knihu Kladruby 900 let – lidé – doba - život, 1x nástěnný kalendář Kladruby 2023, dárkový 
balíček v hodnotě 1.000,- Kč 

4. Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 a obdarovaným – Sázíme stromy, z.ú., Libochovická 1072/11, Dolní 
Chabry 184 00, IČ 02626870 ve výši 3.000,- Kč 

5. Prodejní cenu Kladrubského Zpravodaje s platností od 01. 01. 2023 ve výši 20,- Kč. (Z důvodu 
razantního nárůstu vstupních nákladů) 

6. Minimální dobu předplacení využívání posilovny v Kladrubech na 5 měsíců za cenu 500,- Kč + 
cena čipu ve výši 100,- Kč 

7. Finanční dary občanům za práci pro město za rok 2022, kteří nejsou členy rady 
a zastupitelstva města 

 

Rada města  n e m á    n á m i t e k : 

 

1. K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného domu na p.č. 580/150 
a p.č. 580/147 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investor – A. Š., Kladruby a M. P., Kladruby 

 
Rada města  n e s ch v a l u j e: 

 

1. Propachtování části pozemku p.č. 2625 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1579 m2. Žadatel – 
ZEVYP spol. s.r.o., náměstí Republiky 35, Kladruby 349 61, IČ 18251455 

 

Rada města  s o u h l a s í : 

 

1. S předloženým koordinačním výkresem na akci „Novostavba rodinného domu na p.č. 
580/150 a p.č. 580/147 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investor – A. Š., Kladruby a M. P., Kladruby 

 
Zapsal:  Kateřina Hlinková dne 30. 11. 2022 
 
Ověřili: Hana Floriánová – starostka města  
              Matěj Havránek – místostarosta města 


